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[A roupa do marinheiro] → Classificação:   

 Cancioneiro: Quadras soltas 

 
Classificação: Isabel Cardigos (CEAO/Universidade do Algarve) em Setembro de 2011 
Fonte de classificação: Maria Aliete Galhoz em Idália Farinho Custódio e Maria Aliete Farinho Galhoz, 
Cancioneiro: Património Oral do Concelho de Loulé, vol. IV, 2010, CM Loulé p. 270- 271, espécime 023) 

 →  Nota de transcrição:  Opção de colocar 3 quadras.  

 → Assunto:  Cantiga que narra que a roupa do marinheiro é lavada no mar, no seu local de labuta.  

 → Palavras-chave: amor, Beja, lavar, mar, marinheiro, navio, rio, roupa, vapor 

 → Região:   
• Região : Sul 

• Sub-região: Baixo Alentejo 

• Distrito:  Beja 

• Concelho:  Beja 

• Freguesia: Santa Clara de Louredo 

 → Contador:   

• Nome: Idalina Cacito 

• Data de nascimento: 1938 

• Residência: Santa Clara de Louredo 

 → Vídeo:  

• Entrevista : Lénia Santos 

• Data de Recolha : Abril de 2010 

• Filmagem : Lénia Santos 

• Realização : José Barbieri para projecto MEMORIAMEDIA 

• Produção : MEMORIAIMATERIAL cooperativa cultural CRL 

• Local de filmagem : casa de Idalina Cacito 

• Duração do vídeo : 00:00:46 

• Apoios:  Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas/MC. 

• Parcerias:  Colaboração com a Biblioteca Municipal de Beja.  
 → Transcrição:   

• Transcritor:  Maria de Lurdes Sousa  

• Data de Transcrição: Abril de 2011 

• Palavras: 76 

 → Versão literária: 

• Execução:  Maria de Lurdes Sousa  

• Data de execução: Abril de 2011 

• Palavras:  76 
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[A roupa do marinheiro] 

[Canta:] 

 

«A roupa do marinheiro 

e a roupa do marinheiro 

não é lavada no rio. 

Não é lavada no rio. 

 

E é lavada no mar alto, 

e é lavada no mar alto 

e à sombra do seu navio. 

À sombra do seu navio. 

 

E à sombra do seu navio 

E à sombra do seu vapor, 

não é lavada no rio 

e a roupa do meu amor.» 

Idalina Cacito, Beja, Abril de 2010 

 

 

 
 


